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           На основание заповед № ТП-01-1 от 28.02.2011г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена 

тематична проверка  в Районен съд – Дряново относно прилагане на Закона 

за закрила на детето /ЗЗД/  в производствата, образувани по Семейния 

кодекс /СК/,  както и относно  противоречивата практика по определяне и 

събиране на държавни такси по някои от същите дела, образувани през 

2010г. 

          Проверката бе извършена  от инспектор  МИЛКА ВАРНОВА - 

ИТОВА и експерт МАРИЯ ТОДОРОВА. 

          Проверката бе извършена  в периода  от 07.03.2011г. до 11.03.2011г. 

и препис от заповедта бе връчена на председателя на Районен съд – 

Дряново –съдия Пламен Попов. 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 

          І. Дела, приключващи с разрешение от районния съдия или 

районния съд. 

               1.За проверявания период 01.01.2010г. – 31.12.2010г. в Районен 

съд – Дряново няма образувани дела по чл.6, ал.2 СК  - разрешение на 

районния съдия за сключване на брак от непълнолетно лице, навършило 

шестнадесет години. 

               2. В Районен съд – Дряново няма образувани дела за 

проверявания период и по чл.26, изр.2 СК – разрешение на районния 

съдия за извършване на разпореждане със семейното жилище – лична 

собственост на единия съпруг при липса на съгласие от другия съпруг, ако 

двамата съпрузи нямат друго жилище-обща собственост или лична 

собственост на всеки един от тях. 

               3.По чл.127, ал.1 СК – утвърждаване на родителско споразумение 

относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, 

личните отношения с детето и издръжката му – образувано е едно дело. 

Гр.д.№36/2010г., образувано 8.02.2010г., чл.127 ал.1 от СК. С определение 

от 8.02.2010г. е утвърдено споразумение. Не е изискан, изготвен и 

представен социален доклад от ДСП, не е призована дирекцията. Посочено 

е, че определението подлежи на обжалване. 

               4.По чл.130, ал.3 СК – извършването на действия на 

разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка 

и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с 

разрешение на районния съдия по настоящия му адрес, ако разпореждането 

не противоречи на интереса на детето.  През 2010г. в РС – Дряново има 

образувани седем броя дела, всичките за разрешение от районния съд за 

теглене на суми от детски влог, от които бяха проверени шест броя дела: 
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Ч.гр.д.№607/2010г., образувано на 22.12.2010г., разпределено на 

22.12.2010г., чл.130, ал.3 СК-разрешение за теглене от детски влог. С 

определение от 27.12.2010г. е разрешено да се изтеглят 100лв. Молителят е 

освободен от внасянето на държавна такса, без да е представена 

декларация за имотно състояние. 

Ч.гр.д.№335/2010г., образувано на 3.08.2010г., разпределено на 

3.08.2010г., чл.130 ал.3 от СК. С определение от 3.08.2010г. е разрешено. 

Внесена е държавна такса в размер на 25лв. 

Ч.гр.д.№314/2010г., образувано  и разпределено на 21.07.2010г., 

разрешението е дадено  на 21.07.2010г. Внесени  са:  държавна такса в 

размер на 25лв.  и 5 лв. за удостоверение. 

Ч.гр.д. №373/2010г. С молба вх. №1033/01.09.2010г. двамата родители на 

малолетното дете искат разрешение да бъдат изтеглени 300/триста/ лева от 

детския влог, „необходими за издръжка на детето”. Делото е образувано на 

01.09.2010г. и е разпределено по дежурство на съдия Росен Станев. С 

определение №331/01.09.2010г. съдът е дал исканото разрешение с 

мотивите, че разпоредителното действие е при нужда и очевидна полза на 

детето. При образуване на делото е събрана държавна такса в размер на 

25/двадесет и пет/ лева, както и такса от 5/лева/ за издаване на 

удостоверение за даденото разрешение. 

Ч.гр.д. №371/2010г.  С молба вх. №1027/26.08.2010г. баба и дядо на 

малолетно дете, настанено при тях  на основание чл.28 вр. чл.26, ал.1 и 

чл.25, т.2 от Закона за закрила на детето с решение №79/14.07.2005г., 

постановено по гр.д. №12882005г. по описа на Дряновския районен съд, 

искат разрешение да изтеглят от детския влог сумата от 350/триста и 

петдесет/ лева за подготовка на учебната година на детето. Делото е 

образувано на 26.08.2010г. и е разпределено по дежурство на съдия 

Пламен Попов. С определение №327/26.08.2010г. съдът дава исканото 

разрешение. При образуване на делото е събрана държавна такса в размер 

на 25/двадесет и пет/ лева, както и такса от 5/лева/ за издаване на 

удостоверение за даденото разрешение. 

Ч.гр.д. №186/2010г. С молба вх. №593/18.05.2010г. майката на 

малолетното дете е поискала разрешение за теглене на сума от детския 

влог. Делото е образувано на 18.05.2010г. и е разпределено на случаен 

принцип на съдия Росен Станев. С определение от 18.05.2010г. исканото 

разрешение е дадено. Събрана е държавна такса за образуване на делото в 

размер на 25/двадесет и пет/ лева и издаденото съдебно удостоверение е 

таксувано 5 лева. 

          Установи се, че всички граждански дела в Районен съд – Дряново се 

разпределят електронно на случаен принцип между тримата съдии – 

Пламен Попов, Росен Станев и Емилия Дишева, встъпила в длъжност от 

01.10.2010г. Разпределението по дежурство на гражданските дела, описани 



 4 

по –горе, е изключение от общото правило, налагащо се по време на 

отпуск и когато в съда има само един съдия. 

          По всички дела, образувани като частни граждански, по постъпили 

молби за разрешение от районния съд по чл.130 СК, не  се уведомява 

съответната Дирекция „Социално подпомагане”, респективно Отдел 

„Закрила на детето”, не се изисква становище  заедно с подаване на 

молбата или след това, нито пък социален доклад. 

 

           ІІ. Дела по чл.126, ал.2 и чл.163, ал.2 СК през 2010г. няма 

образувани. 

 

          ІІІ. Дела по искови производства, вкл. изменение на мерки при 

промяна в обстоятелствата. 

                1.По чл.49 СК – развод при дълбоко и непоправимо 

разстройство на брака. През 2010г. в Районен съд – Дряново са 

образувани всичко 12 броя дела, от които са проверени делата за развод, 

когато от брака има  малолетни и непълнолетни деца: 

Гр.д.№498/2010г., чл.49 СК. В хода на процеса страните са преминали към 

развод по чл.50 от СК, поради което е и отменено определението , с което е 

назначен социален доклад и е постановено решение, с което е утвърдено 

споразумението относно родителските права. Не е призована ДСП. 

Гр.д.№238/2010г., гр.д.№294/2010г., гр.д.№212/2010г., образувани по  

чл.49 от СК. В хода на процеса страните са представили споразумение, 

което е утвърдено без да е призована ДСП.  

Гр.д.№509/2010г., образувано на 23.11.2010г., чл.49 СК. С определение по 

чл.140 от ГПК от 5.01.2011г. е назначен социален доклад. Изпратен е 

препис от определението с писмо до ДСП - Севлиево с дата на връчване на 

писмото. В списъка за лицата за призоваване  ДСП е посочена като 

„страна”. Призована е за с.з. Социалният доклад е изготвен на 21.01.2011г. 

и получен в съда на 26.11.2011г. Детето е изслушано в присъствието на 

социален работник. Социалният доклад е изключително подробен и добре 

мотивиран. Дадена е възможност на страните да се запознаят с него. В 

решението си съдът е обсъдил представения социален доклад. 

Гр.д.№315/2010г., образувано 21.07.2010г., чл.99 ал.1 СК. Изискан е 

социален доклад от ДСП и е  приет  с определение. По делото ДСП не е 

призована и неин представител не е участвал в с.з. 

                2.По чл.50 СК – развод при сериозно и непоколебимо съгласие 

на съпрузите. Образуваните в Районен съд – Дряново през 2010г. дела са 8 

броя. Проверени са делата, по които от брака има родени деца и те са 

малолетни и непълнолетни към датата на подаване на молбата в районния 

съд. 

Гр.д.№367/2010г., гр.д.№148/2011г., гр.д.№36/2011г., гр.д.№275/2010г., 

по чл.50 СК. Не е изискван социален доклад и ДСП не е призована за с.з., 
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въпреки че е утвърдено споразумение между страните относно родителски 

права върху малолетни и непълнолетни деца. 

          По делата за развод се събират държавни такси при образуването и 

се определят окончателни държавни такси според изхода на делото при 

стриктно спазване на разпоредбите на чл.6 и  чл.7 от Тарифа за държавните 

такси, които се събират от съдилищата по ГПК. 

               3.По чл.127, ал.2 СК  - при непостигнато между родителите 

споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на 

детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, 

упражняването на родителските права, личните отношения с детето и 

издръжката му съгласно чл.59, 142, 143 и 144 СК. В Районен съд – Дряново 

са образувани две дела през 2010г., които са проверени. 

Гр.д. №159/2010г.  Искова молба вх. №491 постъпва в съда на 27.04.2010г. 

Делото е образувано на 28.04.2010г. и разпределено на съдия Росен 

Станев.Към исковата молба е приложена вн.б. за внесена по сметка на 

районния съд държавна такса за образуване на делото в размер на 

25/двадесет и пет/ лева. Бащата на роденото от съвместното съжителство 

на родителите малолетно дете предявява иск по чл.127, ал.2 СК и иска 

съдът да определи местоживеене на детето при него, да му предостави 

упражняването на родителските права, да определи режим на лични 

отношения между майката и детето и да осъди майката да заплаща месечна 

издръжка на детето. С отговора към исковата молба ответницата предявява 

насрещен иск също с правно основание чл.127, ал.2 СК. С определението 

си от з.з. на 10.06.2010г. по чл.140 ГПК  съдията – докладчик  допуска 

изготвяне на социален доклад от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция 

”Социално подпомагане” / О”ЗД” към ДСП/ - гр.Севлиево, като указва 

докладът да бъде изготвен от социалния работник след запознаване с 

исковата молба и отговора към нея и  след посещение на адресите, на 

които живеят родителите, като даде становище кой от родителите полага 

грижи за малолетното дете в момента и от кога, къде условията за живеене 

на детето са по-добри, да прецени родителския капацитет на двамата 

родители и къде ще е по-добре детето да продължи да живее, както и на 

кой от родителите евентуално съдът би могъл да предостави 

упражняването на родителските права с оглед най-добрия интерес на 

детето. В о.с.з. на 10.09.2010г. съдът докладва социалния доклад  и за 

следващото с.з. призовава социалния работник, който е изготвил доклада 

като свидетел. В следващото с.з., на 20.09.2010г., призованият социален 

работник се явява, съдът отново докладва социалния доклад на ДСП. С 

оглед изявление на страните, че не държат на разпита на свидетеля –

социален работник, съдът го заличава от списъка на лицата за призоваване. 

Страните постигат спогодба, която съдът одобрява. Социалния доклад не е 

приет и приложен по делото с нарочно определение. 
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Гр.д. №535/2010г. Делото е образувано в деня на постъпване на исковата 

молба с предявен иск с правно основание чл.127, ал.2 СК от майката на 

роденото от съвместното съжителство на родителите малолетно дете 

срещу бащата, който не изпраща писмен отговор и не взема становище по 

исковата молба. С исковата молба е представена вн.б. за платена по сметка 

на районен съд – Дряново държавна такса за образуване на дело в размер 

на 25/двадесет и пет/ лева. На случаен принцип делото е разпределено  на 

съдия Емилия Дишева. С определение №6 от з.з. на 06.01.2011г., по чл.140 

ГПК, съдията-докладчик  назначава социален доклад, който да даде 

отговор какво е отношението на детето към родителите и на родителите 

към детето и да се изрази становище относно упражняването на 

родителските права и режима на лични контакти. За насроченото о.с.з. на 

27.01.2011г. съдът призовава  ДСП – Севлиево, като разпорежда да се 

изпрати препис от определението. В с.з. на 27.01.2011г. се явява 

социалният работник изготвил социалния доклад, който се докладва от 

съда. Страните правят изявление, че не желаят изслушване на социалния 

работник във връзка с представения по делото доклад. Напътствани от 

съда страните постигат спогодба. Съдията-докладчик приема социалния 

доклад по делото наред с останалите доказателства, одобрява постигнатата 

между страните спогодба. 

               4. По чл.133, ал.1 вр. чл.131 или чл.132 СК – производство за 

ограничаване и за лишаване от родителски права. През 2010г. в Районен 

съд – Дряново са  образувани две дела. 

Гр.д. №8/2010г. Делото е образувано на 08.01.2010г. по постъпила на 

същия ден искова молба вх. №24. От Районна прокуратура гр. Дряново е 

предявен иск с правно основание чл.131, ал.1 вр. чл.132, ал.1, т.1 и т.2 СК 

срещу биологичната майка на две малолетни деца, родени от 

извънбрачното й съжителство с припозналия ги баща - понастоящем 

изтърпяващ присъда лишаване от свобода в затвора – гр.Ловеч. За да бъдат 

защитени правата и интересите на двете деца те са били настанени по 

съдебен ред в приемно семейство за срок до 18.18.2012г. или до 

настъпване на промени в обстоятелствата на основание чл.28 вр. чл.26, 

ал.1 вр. чл.25, т.3 ЗЗД.  Към исковата молба са приложени два социални 

доклада на  ДСП – О”ЗД” – гр.Севлиево – за всяко от децата, както и 

сигнал от ДСП – О”ЗД”- гр.Севлиево. Делото е насрочено и разгледано в 

с.з. на 09.03.2010г., 20.04.2010г., 25.05.2010г. и 28.06.2010г. без да е 

уведомена и  призовавана ДСП.  В с.з. на 07.09.2010г. съдът приема 

направеното от назначения на ответницата служебен защитник искане за 

основателно и допуска изготвяне на социален доклад  от ДСП –О”ЗД” – 

гр.Севлиево, като указва да бъде изготвен от социален работник с участие 

на психолог и след задължителна среща с биологичната майка на децата. 

До СДП е изпратено писмо  на основание чл.15, ал.6 ЗЗД с преписи от 

исковата молба и протокола от о.с.з. Социалният доклад е своевременно 
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изготвен и в с.з. на 12.10.2010г. е приет заедно с приложените към него 

информация от ЦДГ и психологическо становище, а като свидетел е 

разпитан изготвилият го социален работник от ДСП. С оглед приложените 

и приети по делото противоречиви социални доклади и становища от 

О”ЗД” при ДСП – Севлиево, съдът с определение изисква изрично 

становище от О”ЗД”-ДСП-гр.Севлиево дали поддържа подадения до 

Районна прокуратура – Дряново сигнал за лишаване майката от родителски 

права по отношение на двете й малолетни деца. На 28.10.2010г. в съда 

постъпва исканото становище на ДСП, подписано от директора й, в което 

се заявява, че подаденият до РП – Дряново сигнал за лишаване от 

родителски права се поддържа. В о.с.з. на 04.11.2010г. съдът докладва и 

приема постъпилото становище и обявява делото за решаване. С решение 

№94/26.11.2010г. съдът отхвърля предявения от РП – Дряново иск с правно 

основание чл.133, ал.1, вр. чл.132, ал.1, т.1 и т.2 СК  като недоказан и 

неоснователен. В мотивите на решението съдът обсъжда и взема предвид 

приетите социални доклади и становища на ДСП. Решението е влязло в 

сила. 

               5. По чл.143, ал.2, чл.143, ал.4 и чл.150 СК – за определяне на 

първоначална издръжка, за добавка към определена по съдебен ред 

издръжка при осъществяване на заместваща грижа и за увеличаване на 

определена по съдебен ред издръжка на малолетни и непълнолетни. В 

Районен съд – Дряново през 2010г. са образувани 10 броя дела за 

издръжки.  

          Проверени са делата: гр.д. №151/2010г., гр.д. №145/2010г., гр.д. 

№71/2010г., гр.д. №185/2010г., гр.д. №497/2010г., гр.д. №126/2010г. и 

гр.д. №605/2010г. По нито едно от делата ДСП не е уведомявана, не е 

призовавана, нито са изисквани социални доклади или становища. Според 

съдиите това би довело до отлагане на с.з. и неспазване на процесуалните 

срокове, тъй като делата за издръжки се разглеждат по реда на бързото 

производство. 

               6. Дела по чл.59, ал.9, по чл.123, ал.2, по чл.124, ал.3, по чл.128, 

ал.1 от СК през 2010г. няма образувани. По чл.127а, ал.2 СК през 

2011г. към датата на проверката в РС – Дряново няма образувани 

дела. 

 

 

А Н А Л И З     И    О Б О Б Щ Е Н И Е: 

 

          В Закона за закрила на детето е уредено участието в процедури на 

детето, чиито права и интереси се засягат, а така също участието в 

процедури, засягащи права или интереси на деца, на компетентните органи 

за закрила на детето. 
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          Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 от Закона за закрила на детето, 

във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат 

права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е 

навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите 

интереси. Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да 

бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. 

Решението за изслушване се мотивира. /чл.15, ал.2 ЗЗДт/  Може да бъде 

направен основателен извод, че следва да се мотивира и решението на 

съдебния или административен орган, когато навършилото 10-годишна 

възраст дете не се изслушва поради възможна увреда на интересите му от 

това изслушване. 

          Законът императивно задължава съда, преди изслушване на детето, 

да осигури необходимата информация, помагаща му да формира мнението 

си, както и да уведоми детето за евентуалните последици от неговите 

желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко  свое решение 

– чл.15, ал.3 ЗЗДт. Съдът осигурява подходящо обстановка  за изслушване 

на детето, съобразена с неговата възраст.  При изслушването и 

консултирането на детето, задължително присъства социален 

работник  от дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес 

на детето, а при необходимост – и друг специалист. По разпореждане на 

съда, изслушването на детето се извършва и в присъствието на родител, 

настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг 

близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не 

отговаря на интереса на детето. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.8 

детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, 

засягащи неговите права или интереси. 

          Специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на 

детето в общината е дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/, в която се 

създава отдел за закрила на детето/ОЗД/. Функциите на ДСП са уредени с 

разпоредбата на чл.21 ЗЗДт. Съгласно т.14 на чл.21 ЗЗДт ДСП предявява 

искове за лишаване или ограничаване на родителски права в интерес на 

детето или встъпва като страна във вече заведени производства. 

          По всяко дело съдът уведомява  ДСП по настоящия адрес на 

детето, като за уведомлението се прилагат разпоредбите на ГПК. ДСП  

изпраща представител, който изразява становище, а при невъзможност 

предоставя доклад. Безспорно е, че тази разпоредба/чл.15, ал.6 ЗЗДт/ на 

закона е императивна. В тези случаи ДСП изготвя писмени доклади и 

становища, като преди представянето на искащия орган /съда/ с доклада  се 

запознават родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижа за детето, както и детето, навършило 14 години, ако 

това не би навредило на неговия интерес. Лицата, които изпълняват 

функциите на представител по смисъла на чл.15, ал.6 ЗЗДт се определят от 

директора на ДСП. 
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          При уредбата на развода поради разстройство на брака и на развода 

по взаимно съгласие законодателят е вменил задължение на съда да 

провери дали са защитени интересите на децата преди да пристъпи към 

утвърждаване на споразумението на съпрузите по чл.49, ал.4 и по чл.51, 

ал.1 СК. В тези случаи, предвид разпоредбите на чл.49, ал.5 и чл.51, ал.2 

СК, съдът може да поиска становище от дирекция „Социално 

подпомагане”.   

           Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 СК, когато не се постигне 

споразумението по ал.1, съдът служебно постановява при кого от 

родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването 

на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези 

права, както и режима на лични отношения между децата и родителите и 

издръжката на децата. Тези въпроси съдът решава, след като прецени 

всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските 

качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към 

децата, желанието на родителите, привързаността на децата към 

родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети 

лица-близки на родителите, социалното обкръжение и материалните 

възможности. В чл.59, ал.6 СК изрично е предвидено, че съдът изслушва 

родителите, както и децата при условията на чл.15 от Закона за закрила на 

детето и взема становище от дирекция „Социално подпомагане”. 

 

          В Районен съд –Дряново, съдиите, разглеждащи делата за развод, 

когато от брака има родени малолетни или непълнолетни деца, са 

установили трайна практика, която е различна в зависимост от това, дали 

страните са постигнали подлежащо на утвърждаване от съда споразумение 

или спорят по въпросите, касаещи отношенията между родители и деца. 

По делата, по които липсва спор между родителите относно уреждането на 

отношенията с децата след развода, съдиите не уведомяват съответната 

дирекция „Социално подпомагане” и не изискват социален доклад със 

становище. Разпоредбите на чл.15 от Закона за закрила на детето се 

прилагат само в производствата по чл.49 СК и то когато страните не са 

успели да постигнат споразумението по чл.49, ал.4 СК. При постигане на 

споразумение, с нарочно определение или разпореждане се отменят 

предишните разпореждания или определения за уведомяване на 

дирекцията или за възлагане  изготвянето на социален доклад със 

становище, а когато от ДСП е постъпил в съда вече изготвен доклад, той не 

се приема по делото с определение. Децата се изслушват в присъствието на 

социален работник и това се отразява в протокола. 

          В производствата по делата, образувани по предявени искове с 

правно основание чл.127, ал.2 СК, съдиите с определението си по чл.140 

ГПК възлагат на ДСП изготвяне на социален доклад и изискват становище, 

като призовават ДСП за о.с.з. На ДСП се изпраща препис от определението 
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на съда по чл.140 ГПК. В о.с.з. се явява социалният работник, изготвил 

социалния доклад, който се изслушва в зависимост от становището на 

страните.  При липса на възражения по доклада не се пристъпва към 

изслушване на социалния работник. По двете, образувани през 2010г. и 

проверени дела, приключили с постигната между страните спогодба, по 

гр.д. №53582010г.  съдът с определение приема социалния доклад със 

становището, а по гр.д. №159/2010г. социалният доклад не е приет. Когато 

изготвеният от ДСП социален доклад не е приет, не става ясно дали съдът, 

одобрявайки постигнатата между родителите спогодба, е взел предвид 

становището на ДСП при извършване на преценката относно защитата на 

интересите на детето. В тези производства съдът стриктно прилага 

разпоредбата на чл.15, ал.6 ЗЗДт. 

          В производството по чл.133, ал.1  СК съдът прилага разпоредбата на 

чл.15, ал.6  ЗЗДт, като уведомява ДСП за образуваното дело, макар и в 

един по-късен етап на производството, а с уведомлението изпраща на ДСП  

преписи от исковата молба и приложенията към нея. Като свидетел по 

делото е разпитан явилият се социален работник. В мотивите към 

решението си съдът обсъжда приетите социални доклади. 

          По делата, образувани по искане за присъждане на издръжка на 

малолетни и непълнолетни деца, съдиите от РС-Дряново не уведомяват 

ДСП. 

          В производствата по делата, образувани по чл.130, ал.3 СК в РС – 

Дряново, всички за разрешение от районния съд за теглене на различни по 

размер суми от детски влог, съдиите не уведомяват ДСП съгласно 

разпоредбата на чл.15, ал.6 ЗЗДт, не изискват становище заедно с 

постъпващото искане или след образуване на делото, не възлагат изготвяне 

на социален доклад. По всички постъпили заявления по чл.130, ал.3 СК се 

образуват частни граждански дела, които се докладват незабавно на 

определените съдии. Съдът се произнася с определение в деня на 

постъпване на заявлението и образуване на делото, като по всички 

проверени дела е дадено исканото разрешение. Посочените в заявленията 

суми са минимални / най-голям размер – 350 лева/. На страните се издават 

съдебни удостоверения. 

 

           По всички проверени дела по описа на РС – Дряново, по които 

Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето” – 

гр.Севлиево е уведомена, съответните нейни представители: Т. К., М.Н.К. 

и Д.В., като социални работници са изготвили своевременно подробни, 

относими и добре мотивирани социални доклади. Социалните работници 

винаги се явяват в о.с.з., когато дирекцията е уведомена за образуваното 

дело или е призована за съответното о.с.з. и аргументирано защитават 

становището на дирекцията. 
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          В производствата по частните граждански дела в РС – Дряново се 

събират държавни такси в размер на 25 лева и такса от 5 лева за издаденото 

удостоверение, което е съобразено с чл.16 и чл.23,т.1 от Тарифата за 

държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК  /Тарифа ГПК/. 

По всички проверени дела още при образуването им е представена една  

вн.б. за платена в банка по сметка на РС – Дряново държавна такса както 

за образуването на делото, така и за таксата за удостоверението. Само по 

едно от делата – ч.гр.д. №607/2010г. молителите са освободени от 

внасянето на дължимата държавна такса, като по делото липсва декларация 

за семейно и имотно състояние по образец. Исканото разрешение е за 

теглене на сума от 100 лева. По данни от съдиите, разглеждащи частните 

граждански дела по чл.130, ал.3 СК, много често молителите не подават 

подготвените заявления за разрешение от съда, предвид размера на 

дължимата държавна такса, съпоставен с минималния размер на сумата, 

чието теглене от детския влог се иска. 

         По проверените граждански дела, образувани по неоценяеми искове с 

правно основание чл.127, ал.2 ГПК е събрана държавна такса за 

образуването им в размер на 25 лева, което не е съобразено с чл.3 от 

Тарифа ГПК, предвиждащ при предявяване на иска да се събира такса в 

размер до 80 лева, но не по-малко от 30 лева.  

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

 

                                          ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

       1.Препоръчва на председателя на РС – Дряново да упражни   

правомощията си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо 

събрание на съда, на което: 

 да запознае съдиите с констатациите и изводите на 

настоящия акт,  

 да се анализира и обобщи практиката на съда във връзка с 

прилагането на разпоредбите на чл.15 от Закона за закрила 

на детето по всички дела , образувани по Семейния кодекс, 

по които се засягат права и интереси на децата. 

 

2. Препоръчва на съдиите от РС – Дряново, по всяко дело в 

производство по Семейния кодекс, по което се засягат права и 

интереси на детето,  да уведомяват  Дирекция «Социално 

подпомагане» по настоящия адрес на детето за изпращане на 
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представител в съдебно заседание, който да изрази становище или 

при невъзможност – за  представяне на  социален доклад по 

делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила 

на детето; 

              Определя двумесечен срок, считано от получаване на акта за 

резултати от извършената тематична проверка,  за изпълнение на дадените 

препоръки. 

              На основание чл.58, ал.4 ЗСВ административният ръководител на 

Районен съд – Дряново следва да уведоми Главният инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за предприетите действия и мерки 

по изпълнение на препоръките. 

      

              На основание чл.54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се изпрати сигнал до 

Директора на дирекция «Социално подпомагане» - гр.Севлиево относно 

добрата работа на социалните работници от Отдел «Закрила на детето» 

към дирекцията, по делата,  образувани в РС – Дряново в 

производствата по СК с приложение на ЗЗДт  с предложение за 

подходящо поощрение. 

 

               На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на председателя на Районен съд – Дряново, който да запознае с 

него съдиите и предвид възможността по чл.58, ал.3 ЗСВ за възражения до 

Главния инспектор на ИВСС. 

 

На основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ  екземпляр от настоящия акт да 

се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

               

                     

                                      ИНСПЕКТОР:                                                       

                                                                         МИЛКА ИТОВА 

    

 


